پنځم څپرکی:
رویا د خپلو محصوالتو پلورنې څاري

لړلیک
 .1رسيزه
 .2د پلورنې څارل
الف :د پلورنې د چینل لهالرې د پلورنې څارل
ب :د محصوالتو لهالرې د پلورنې څارل
د :پلورنې ته د ځانګړي شوي وخت لهالرې د پلورنې څارل

 .3د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
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د دغه څپرکي په پای کې به تاسې له الندې موضوعاتو رسه آشنا شئ:
– ستاسې د پلورنې څارل ولې مهم دي؟
– څه ډول کوالی شئ د خپلو محصوالتو پلورنې وڅارئ؟
– د خپلو محصوالتو له څارلو څخه څه زدهکوئ او څنګه ترې ګټه پورته کولی شئ؟
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 .1رسيزه
د اخرت را رسېدو ته یوه میاشت پاتې ده او د رویا دوه تنه توليدوونکې د خپلو کورنیو لیدلو په موخه
د پاکستان پالزمینې اسالمآباد ته ځي .رویا شپه او ورځ کار کوي ،څو د خپل او د تولیدونکو کار بشپړ
کړي .رویا د ډېرو کارونو له امله ناآرامه نهده .لکه څنګه چې نوموړې د تولیدونکو تر بېرته راتګ پورې
د نویو سپارښتنو ترالسه کولو هیله نهلري؛ فکر کوي دغه کارونه منظم کړي.
خو څو ورځې وروسته نوموړې له هټۍوال څخه دوه سرتې سپارښتنې ترالسه کوي ،چې باید له
اخرت څخه مخکې بشپړې يش .رویا حیرانه ده او نوموړې اوس د هغو سپارښتنو په بشپړولو بوخته
ده ،چې له همدغو هټۍوالو څخه یې ترالسه کړي دي .هټۍوال نوموړې ته وايي ،چې د کال
دغه موسم د دوی تر ټولو بوخت او د کار و بار وخت دی او نه غواړي چې د جامو زېرمه یې تشه
يش.

رویا د نویو سپارښتنو تر رسه کولو له امله زیاته بوخته ده.
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د رویا نه خوښيږي ،چې هټۍوال خپه کړي؛ خو ډېره بوخته ده .نوموړې له آمنې څخه مشوره
غواړي .آمنه ورته وايي ،چې باید نوې سپارښتنې و نه مني .که رویا وغواړي ،چې خپلې دغه
سپارښتنې بشپړې کړي یا هم داسې یوه تولیدوونکې استخدام کړي ،چې نه یې پېژين؛ د دې
د سوداګریزې نښې ژمنه ،چې اوس د غوره کیفیت ښکارندويي کوي ،له ماتې رسه به مخ يش.
څو میاشتې وروسته آمنه له رویا څخه پوښتي ،چې د نوموړې لپاره د کار تر ټولو بوخت موسم
کوم دی؟ همداراز آمنه د پلورنې یاددښتونه او د حقالزحمې ترالسه کولو په برخه کې ،چې
هره میاشت یې له هټۍوالو څخه ترالسه کوي پوښتنې کوي .رویا وايي ،څنګه چې تاسې راته
ښودلې ده ،سپارښتنې یوازې پهخپلې کتابچې کې ليکم.
آمنه د رویا کتابچې په لیدلو رسه وايي« :رویا جانې! ستاسې کتابچه پاکه او منظمه ده .تاسې هره
سپارښتنه په سمه او ښه توګه یاددښت کوئ ،تاسې ټول هغه معلومات ،چې د پلورنې پېژندنې
لپاره ورته اړتیا لرئ پهدغه کتابچه کې مو ثبت کړي دي .نو راځه چې چای وڅښو او زه به د دغه
کار تر رسه کول درته زدهکړم».
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 .2د محصوالتو د پلورنې څارل
آمنه وايي« :د پلورنې څارل د هغو سپارښتنو د ثبتولو په معنی ده ،چې تاسې یې هره میاشت له
هر هټۍوال څخه د هر محصول لپاره ترالسه کوئ .هغه معلومات ،چې د پلورنې له څارلو څخه
یې ترالسه کوئ ،ستاسې د سوداګرۍ د ودې ښکارندويي کوي .لهدې امله تاسې پوهېږئ ،چې
د سوداګرۍ په برخه کې ښه پرېکړه کوئ او که نه .همداراز دغه معلومات له تاسې رسه مرسته
کوي ،څو تر ټولو سمه پالن جوړونه و لرئ ،پر دې بنسټ تاسې په کم وخت او په چټکتیا رسه کولی
شئ خپله سوداګري رامنځته کړئ .د پلورنې د کچې ثبت له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ،
چې آیا سوداګري مو د ودې په حال کې ده که نه؟ رسبېره پر دې ،چې دغه کار له تاسې رسه د
تولیداتو ،محصوالتو او اعالنايت فعالیتونو پالن جوړونې او د سوداګرۍ ښهوايل په برخه کې مرسته
کوي».

د پلورنې د کچې ثبت له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ چې ستاسې سوداګري
د ودې په حال کې ده او که نه .پر دې رسبېره دغه کار له تاسې رسه مرسته کوي ،څو
د خپلې سوداګرۍ ښهوايل په موخه د تولید ،محصوالتو او تبلیغايت فعالیتونو پالن
جوړونې په برخه کې ګام پورته کړئ.

آمنه د خپلو څرګندونو په دوام زیاتوي« :د پلورنې څارلو په موخه درې مهمې الرې شته :د پلورنې
د چینلونو لهالرې ،د محصوالتو او زماين دوران لهالرې .هر یوه الره تاسې ته معلومات درکوي،
چې په کارولو رسه یې خپله سوداګري ښه کړئ .اجازه راکړئ ،دغه هره الره وڅېړو او د پلورنې
څارلو په موخه ستاسې د کتابچې له سپارښتنو څخه ګټه پورته کړم.

خپلې پلورنې لهدغو درېیو الرو څخه په ګټې اخیستنې وڅارئ:
 .1د پلورنې د چینلونو لهالرې (خپل محصوالت چېرې او څه ډول پلورئ)
 .2د محصول لهالرې
 .3د زماين دوران له الرې (اونۍ ،میاشت یا کال)
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د زماين دوران له الرو

د محصوالتو له الرو

خپلې پلورنې له درېیو الرو وڅارئ
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د پلورنې چینلونو

پنځم څپرکی

الف :د پلورنې چینل لهالرې د پلورنې څارل:
د پلورنې چینلونو جال الرې او ځایونه دي  ،چې تاسې پهکې خپل محصوالت پر پېرېدونکو پلورئ.
د پلورنې دوه ډوله اسايس چینلونه موجود دي:
 .1پر هټۍوالو او هغو کسانو ،چې ستاسې محصوالت بیا پلوري ،د پلورنې لپاره د پلورنې چینلونه
— هټۍ؛
— د لویې سوداګرۍ لرونکي توليدوونکي او
— غیردولتي مؤسسې ،چې د اليس صنایعو په برخه کې کار کوي.
 .2پر پېرېدونکو د مستقیمې پلورنې لپاره د پلورنې چینلونه
— هغه پېرېدونکي ،چې په شخيص توګه معريف کېږي؛
— ښځینه بازارونه
— هغه ډلې او کسان ،چې له تاسې رسه په ګاونډ کې ژوند کوي؛ او
— نندارتونونه
که تاسې خپل محصوالت پر هټۍوالو پلورئ ،نو ستاسې د پلورنې چینلونه بېالبېلې هټۍ دي،
چې تاسې د هغوی له الرې خپل محصوالت پلورئ :د جامو پلورنې هټۍ ،هغه هټۍ ،چې
ځانګړې جامې پلوري (د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ ،د ښځینه او ماشومانو دودیزو
جامو ځانګړې هټۍ ،د محفيل جامو ځانګړې هټۍ) یا هم د کور د ښايسته کولو توکو ځانګړې
هټۍ .که تاسې خپل محصوالت پر هغو نورو وګړو وپلورئ ،چې ستاسې محصوالت بېرته پلوري،
ښايي ستاسې د پلورنې چینلونه هغه تولیدوونکي يش ،چې لویې سوداګرۍ لري؛ لکه د ابرېشم
رشکت په څېر یا هم هغه غیردولتي مؤسسې ،چې د اليس صنایعو محصوالت پلوري.
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غیردولتي مؤسسې چې د اليس صنایعو په برخه
کې فعالیت لري.

هغه تولیدوونکي چې لویې سوداګرۍ لري،

هټۍوال

د پلورنې احتاميل چینلونه:
پر هټۍوالو او هغو کسانو د محصوالتو پلورل ،چې ستاسې محصوالت بیا پلوري
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که تاسې خپل محصوالت په مستقیمه توګه پر پېرېدونکو پلورئ ،ستاسې د پلورنې چینلونه پېرېدونکو
ته د رسېدو جال الرې دي .ښايي چې دغه چینلونه شخيص پېژندنې ،ښځینه بازارونه ،د ګاونډيو
ډلې یا هم نندارتونونه وي.

نندارتونونه

ښځینه بازار

د ګاونډيو ډلې

د پلورنې احتاميل چینلونه :پر پېرېدونکو پلورنې
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شخيص پېژندنې

رویا د خپلو محصوالتو پلورنې څاري

رویا وايي« :زه خپل محصوالت د کمیس او پرتوګ پلورنې او د ښځینه دودیزو جامو په ځانګړيو هټيو
کې پر پېرېدونکو او همداراز د شخيص پېرېدونکو لهالرې خپل محصوالت پلورم .دا زما د پلورنې
چینلونه دي».
د رویا د پلورنې چینلونه

هټۍ
د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ (امان)
د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ (رشاد)
د ښځینه دودیزو جامو ځانګړې هټۍ (نسیمه)

شخيص پېرېدونکي
شخيص پېروېدونکی/پېرېدونکې (پریسا)
شخيص پېرېدونکی/پېرېدونکې (مریم)

آمنه وضاحت ورکوي ،چې رویا کولی يش د پلورنې لپاره خپل زیات محصوالت د پلورنې د دغو
چینلونو له الرې ،ښه پالن جوړونه ورته وکړي یا هم د ورته چینلونو پیداکولو لپاره د خپلې سوداګرۍ
پر پراختیا مترکز وکړي .رویا د دغه کار په تر رسه کولو رسه همداراز کوالی يش پوهه يش ،چې
کوم چینل د کال په کوم موسم کې زیات بوخت دی .لهدې امله نوموړې کولی يش د خپلو
محصوالتو د تولید پروسې لپاره پالن جوړونه وکړي .همداراز کوالی يش هغه چینلونه وپېژين ،چې
تر دېدمه یې نهدي آزمویيل.
کله چې د نوموړې لېوره عبدالله د پلورنې څارل پیل کړل؛ نوموړی پهدې مسلې پوه شو ،چې
باید خپله هټۍ بنده کړي او د پلورنې پر محصوالتو ،چې له نندارتونونو او د شېردروازې په غره کې
کارول کېږي ،مترکز وکړي.
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آمنه وايي ،ځینې کسان آن لهدې هم یو ګام مخکې تليل او خپلې پلورنې د هر هټۍوال لهالرې،
چې وررسه کار کوي یا هم د هر شخيص پېرېدونکي لهالرې چې پېژين یې ،څاري .دوی لهدغو
معلوماتو څخه له خپلو پېرېدونکو د مننې او همداراز دوی ته ورته د نورو پېرېدونکو پیدا کولو په برخه
ګټه پورته کوي.
آمنه د رویا په کتابچې کې یوه نقشه جوړوي او وايي« :اجازه راکړئ ،ستاسې د پلورنې چینلونو
له الرې ستاسې د پلورنې کچه وڅارم .نوموړې همداراز له رویا څخه غوښتنه کوي ،څو هغه
هټۍوال هم لست کړي ،چې نوموړې وررسه کار کړی او خپلې بېالبېلې هټۍ ډلبندي کړي.

د ښځینه دودیزو جامو د پلورنې ځانګړې هټۍ (نسیمه)

د کمیس او پرتوګ د پلورنې ځانګړې هټۍ (رشاد)

د رویا د پلورنې چینلونه :پر هټۍوالو د محصوالتو پلورل
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د کمیس او پرتوګ د پلورنې ځانګړې هټۍ (امان)

رویا د خپلو محصوالتو پلورنې څاري

وروسته آمنه له رویا څخه غوښتنه کوي ،څو د هغو پېرېدونکو لست چمتو کړي ،چې خپل
محصوالت پرې پلوري ،هغوی دې د خپلو محصوالتو د پلورنې چینل یا هم د هغو تګالرو پر بنسټ
ډلبندي کړي.

شخيص پېرېدونکی/پېرېدونکې (پریسا)

شخيص پېرېدونکی/پېرېدونکې (مریم)

د رویا د پلورنې چینلونه :پر پېرېدونکو پلورل

رویا د کال د میاشتو نومونه د نقشې پر رس لیکي .آمنه او رویا دواړه یو ځای د تېر کال سپارښتنې
په ګډه رسه ارزوي او د ورکړل شویو پيسو له معلوماتو څخه د دغې نقشې د تشو خونو ډکولو په
برخه کې کار اخيل.
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د پلورنې د چینل نقشې له الرې د رویا د محصوالتو څارل
وری
حمل

غوایی
ثور

غربګولی
جوزا

چنګاښ
رسطان

زمری
اسد

وږی
سنبله

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ (امان)

-

4.000

3.000

4.000

4.200

4.000

د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ (رشاد)

-

-

-

-

-

-

د ښځینه دودویزو جامو د پلورنې ځانګړې هټۍ (نسیمه)
پر هټۍ والو د پلورولو مجموعه (افغانی)

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

10.000

-

-

-

-

-

1.400

شخيص پېرېدونکې(پریسا)

-

-

-

-

-

1.400

شخيص پېرېدونکې (مریم)
پر شخيص پېرېدونکو د پلورنې مجموعه (افغانۍ)

د پلورنې مجموعه (افغانۍ

-

-

-

-

-

2.800

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

12.800
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تله
میزان

لړم
عقرب

لیندۍ
قوس

مرغومی
جدي

سلواغه
دلو

کب
حوت

12.00

4.800

7.200

6.000

4.800

4.800

74.400

6.000

4.200

4.800

6.000

3.000

3.000

46.200

-

2.800

12.600

7.000

8.400

8.400

39.200

په تېرو دوو میاشتو کې تر ټولو زیات پلورل [د
ښځینه دودیزو جامو له ځانګړې هټۍ رسه
اړوند]

18.000

11.800

24.600

19.000

16.200

16.200

159.800

پر شخيص پېرېدونکو د پلورنې په پرتله پر
هټۍوالو د پلورنې کچه لوړه ده [پر هټۍوالو
او شخيص پېرېدونکو له مجموعې رسه اړوند]

-

1.400

-

-

1.400

-

4.200

-

1.200

1.400

-

-

-

4.000

-

2.600

1.400

-

1.400

-

8.200

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000
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کله چې آمنې او رویا جدول ډک کړ او ورته یې وکتل؛ نو رویا ګوري ،چې پر شخيص پېرېدونکو د
پلورنې په پرتله پر هټۍوالو یې د پلورنې کچه لوړه ده او د محصوالتو د پلورنې لوړه کچه د کمیس
او پرتوګ د پلورنې ځانګړېو هټۍ ته وه.
آمنه پهډاګوي ،چې د ښځینه دودیزو جامو پلورنې پر ځانګړې هټۍ د رویا د محصوالتو پلورل په
چټکۍ رسه د زیاتوايل په حال کې دي .په واقعیت کې په تېرو دوو میاشتو کې د ښځینه دودیزو
جامو پر ځانګړي هټۍ د نوموړې د محصوالتو پلورل تر ټولو لوړه کچه کې دی .رویا پر دغې هټۍ
د خپلو محصوالتو پلورل یوازې پنځه میاشتې وړاندې پیل کړي دي.
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،چې د پلورنې معلومات له ورته دوراين وخت رسه پرتله کړي .پر یوه
هټۍوال د څو میاشتو د پلورنې کچه ،پر بل هټۍوال د څو میاشتو د پلورنې له کچې رسه منصفانه
نهده او ګټور معلومات ترې نه ترالسه کېږي.
رویا وايي« :آمنه جانې! کېدای يش زه د ښځینه دودیزو جامو د پلورنې داسې ځانګړې هټۍ پیدا
کړم ،چې زما د محصوالتو پېرلو ته لېوالتیا ولري؛ هغه هټۍ ،چې با کیفیته جامې پلوري .لکه دغه
هټۍ چې همدا اوس پرې خپل محصوالت پلورم».
آمنه وايي« :دا به ستا د سوداګرۍ پراختیا لپاره تر ټولو سمه الر وي .تاسې کولی شئ د دې هټۍ
په څېر چې اوس پرې خپل محصوالت پلورئ او پېرېدونکي جلبولی يش داسې هټۍ پیدا کړئ.
دا ډول پېرېدونکي ستاسې کار خوښوي».

د پلورنې چینلونو لهالرې د پلورنې څارل هغه معلومات وړاندې کوي ،چې تاسې د
خپلې سوداګرۍ ښهوايل په برخه کې ترې ګټه پورته کولی شئ:
– د پلورنې تر ټولو ښه او تر ټولو بد چینلونه
– تر ټولو ښه پېرېدونکي
– د پلورنې لپاره تر ټولو بوخت کال
– د پلورنې بېالبېلو چینلونو آزمایښت لپاره مفکوره
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(ب) د محصول لهالرې د پلورنې څارل
د محصول لهالرې د پلورنې څارل له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ ،چې کوم محصول تر
ټولو زیات او کوم محصول تر ټولو کم پلورل شوی دی .لهدې الرې تاسې کولی شئ پرېکړه وکړئ،
چې کوم محصول تولید او هټۍوالو او پېرېدونکو ته یې اعالن کړئ .همداراز تاسې کولی شئ د
دغه الرې په کارولو رسه پهدې پوه شئ ،چې د کوم محصول تولیدول بند کړئ .دغه راز که تاسې
په دې پوه شئ ،چې د نورو محصوالتو په پرتله کوم محصول زیات محبوبیت لري ،کولی شئ د
دغه خوښې وړ محصول په څېر زیات محصوالت تولید کړئ.
کله چې د آمنې لېور پوه شو ،چې د ده لوی لرګین تبنګونه تر ټولو زیات پلورل کېږي؛ خو د ځینو
پېرېدونکو لپاره یې بیه لوړه وه ،ده د منځنیو لرګینو تبنګونو جوړول پیل کړل ،چې بیه یې هم کمه وه.
آمنه ،رویا ته وايي« :د محصوالتو لهالرې د پلورنې څارلو لپاره د پیسو هغه مجموعه ،چې له هر
محصول څخه یې ترالسه کوئ جمع کړئ .زما خوښېږي ،چې په میاشتنۍ توګه د محصوالتو
لهالرې د خپلې پلورنې کچه وڅارم» .آمنه په دوام زیاتوي« :لهدې الرې پوهېږم ،چې کوم
محصول د کال په کوم موسم کې زیات محبوبیت لري».
آمنه د رویا په کتابچه کې یو بل جدول جوړوي او له نوموړې رسه مرسته کوي ،چې دغه جدول
ډک کړي .رویا خپل محصوالت د نقشې ترڅنګ په الندې برخه کې لستوي .د میاشتو نومونه د
نقشې پر رس لیکي او په هره میاشت کې د خپل د محصول د پلورلو کچه جمع کوي.

بلوز

په الس ګنډل شویو دودیزو جامو له سيټونو
رسه محفيل جامې

په الس ګنډل شوي د دویزو جامو سيټونه

د رویا محصوالت
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د محصوالتو د نقشې له الرې د رویا د پلورنو څارل
وری
حمل

غوایی
ثور

غربګولی
جوزا

چنګاښ
رسطان

زمری
اسد

وږی
سنبله

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

10.000

د کمیس او پرتوګ یخنونه

-

-

-

-

-

-

په الس ګڼدل شویو دودیزو جامو سيټ

-

-

-

-

-

2.800

په الس ګنډل شویو دودیزو جامو له سيټونو رسه
محفيل جامې

-

-

-

-

-

-

بلوز

د پلورنې مجموعه (افغانۍ)

6.000

10.000

9.000
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10.000

9.000

12.800
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تله
میزان

لړم
عقرب

لیندۍ
قوس

مرغومی
جدي

سلواغه
دلو

کب
حوت

مجموعه
(افغانۍ)

18.000

9.000

12.000

12.000

7.800

7.800

120.600

هغه محصول ،چې تر ټولو زیات پلورل کېږي
[د کمیس او پرتوګ له ټولو یخنونو رسه په تړاو]

-

2.800

12.600

7.000

8.400

8.400

39.200

هغه پلورنه ،چې په زیاتې چټکتیا رسه د ودې
په حال کې ده [د هغو ټولو په الس ګنډل شویو
دودیزو جامو په اړه ،چې د عقرب او حوت په
میاشت کې پلورل شوي دي]

-

1.400

1.400

-

1.400

-

7.000

-

1.200

-

-

-

-

1.200

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000
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د رویا لهخوا د کمیس او پرتوګ تولید شوي یخنونه ،تر ټولو زیات پلورل کېږي؛ خو په الس ګنډل شوي
د ښځینه دودیزو جامو سیټونه په چټکتیا رسه د ودې په حال کې دي .په تېرو دوو میاشتو کې د
کمیس او پرتوګ یخنونو د پلورنې په پرتله د دغو جامو د پلورنې کچه لوړه وه .رویا د ښځينه جامو
د سیټونو له پلورنې څخه زیاته ګټه ترالسه کوي .لهدې امله نوموړې پرېکړه کوي ،څو هڅه وکړي
د ښځینه په الس ګنډل شویو دودیزو جامو پر هټۍوالو یا شخيص پېرېدونکو دا ډول جامې زیاتې
وپلوري .رویا همداراز کولی يش د خپل د تره له لور څخه غوښتنه وکړي ،څو د نوموړې محصوالت
په ښځينه بازار کې وپلوري.
لهدې امله چې د نوموړې تر ټولو خوښې وړ محصوالت په الس ګنډل شوي دودیزې ښځينه
جامې دي ،نو دا د نورو دودیزو جامو په اړه ځېرکه ده.
رویا وايي« :آمنه جانې! زه کولی شم ماشومانو لپاره په الس ګنډل شوي دودیزې جامې جوړې
کړم ،ښايي هټۍوال او پېرېدونکي دغه جامې هم خوښې کړي».

د محصوالتو لهالرې د پلورنې د کچې څارل تاسې ته هغه معلومات درکوي ،چې د
خپلې سوداګرۍ په ښهوايل کې ترې ګټه پورته کولی شئ:
– تر ټولو بریالی او تر ټولو ناکام محصول.
– کله چې پېرېدونکي جال محصوالت پېري.
– د نویو محصوالتو تولید لپاره مفکورې.
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(ج) د زماين دوران لهالرې د پلورنې د کچې څارل
آمنه وايي« :د پلورنې د کچې څارلو لپاره درېیمه الر د وخت دوران دی .موږ پر دې مسله زیات بحث
وکړ ،چې څنګه د پلورنې چینل او محصول لهالرې د وخت په تېرېدو رسه د پلورنې کچې ته بدلون
ورکړو .اوس اجازه راکړئ وګورم ،چې څه ډول د وخت په تېرېدو رسه ستاسې د پلورنې مجموعه
بدلون مومي».
آمنه وضاحت ورکوي ،چې په اوونیزه ،میاشتنۍ او کلنۍ توګه د پلورنې د مجموعې محاسبه له
تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ ،چې آيا سوداګري مو د ودې په حال کې ده که نه .د دغه
کار تر رسه کول له تاسې رسه مرسته کوي ،چې د هغو پرېکړو په اړه وپوهېږئ ،چې د سوداګرۍ
لپاره مو تر رسه کوئ او آیا دغه پرېکړې مو سمې دي که ناسمې؟
همداراز د دغه کار تر رسه کول له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ ،چې ستاسې لپاره د کال
کوم وخت تر ټولو بوخت وخت دی ،چې وکولی شئ په کايف اندازه توکي او د السرسی وړ
تولیدوونکي ولرئ .تاسې او ستاسې تولیدوونکې کولی يش پر رخصتیو یا هم د روزنې لپاره پر
وخت او رسچینو د مترکز ،د عرضه کوونکو پر پیدا کولو او یا هم د سوداګرۍ ښهوايل لپاره مو د نورو
فعالیتونو موندلو په موخه په کم بوخته وختونو کې پالن جوړونه وکړئ.

167

پنځم څپرکی

په میاشتنۍ توګه د رویا د پلورنې د کچې څارل
وری
حمل

غوایی
ثور

غربګولی
جوزا

چنګاښ
رسطان

زمری
اسد

وږی
سنبله

تله
میزان

لړم
عقرب

لیندۍ
قوس

مرغومی
جدي

سلواغه
دلو

کب
حوت

مجموع (افغانۍ)

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

12.800

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000

د رویا پلورنې له اخرت څخه مخکې تر ټولو زیاتې کچې ته رسېږي.
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رویا د خپلې پلورنې د څارلو جدول ته ګوري.
رویا د يوه کال په دوراين وخت کې د پلورنې د کچې زياتوايل له امله ډېره خوشحاله ده .نوموړې
لهدې امله ،چې د کال تر ټولو بوخت وخت ورته له اخرت څخه مخکې شپې او ورځې دي نه
حیرانېږي ،ځکه چې خلک اخرت د نويو دوديزو جامو په اغوستلو رسه منانځي.
رویا په موسکا رسه وايي« :آمنه جانې! که له دې وړاندې زه لهدې مسلې خربه وای ،نو له تولیدوونکو
څخه به مې غوښتنه کړې وه ،چې خپلې رخصتۍ بل وخت ته تنظیم کړي یا مې ژر تر ژره
نوي تولیدوونکي پیدا کول او هغوی مې آزمویل ،نو ما له اخرت څخه مخکې اضايف سپارښتنې
بشپړولی شوې .بل ځل به زه چمتو و اوسم».
آمنه وايي« :رویا جانې! اوسمهال ،چې د خپلو پلورنو کچه څارې کولی شئ له یوه کال څخه
بل کال ته د خپلې سوداګرۍ د ودې کچه معلومه کړې .ته کولی شې لهدغو معلوماتو څخه د
موخو ټاکلو او همداراز دغو موخو ته د رسېدو لپاره د خپل توان ارزولو په برخه کې استفاده وکړئ.
د بېلګې په توګه ،که موخه دې په راتلونکي کال کې  ۲۰۰۰۰۰افغانۍ پلورنې ته رسېدل وي؛ خو
د کال په لومړۍ نیاميي کې دې د پلورنې کچه یوازې  ۶۰۰۰۰افغانيو ته رسېږي ،نو دې پایلې ته
رسېږي ،چې خپلې موخې ته د رسېدو لپاره باید سرت بدلونونه رامنځته کړې».

د خپلو پلورنو مجموعه وڅارئ.
– وګورئ ،چې آيا سوداګري مو د ودې په حال کې ده که نه؟
– د کال تر ټولو بوخت موسم ځان ته پیدا کړئ.
– د پلورنې موخو ته د رسېدو لپاره د خپل پرمختګ کچه و ارزوئ.

169

پنځم څپرکی

آمنه وايي« :وروسته کولی شم د دغه کار تر رسه کولو په برخه کې زیات بحث وکړم .ستا لپاره تر
ټولو مهم او د يادونې وړ د یوه دوراين وخت لپاره د پلورنې د کچې پرتله کول دي ،چې باید تل
یې تر رسه کړې».
رویا ځواب ورکوي« :پوهېږم آمنه جانې! که وغواړم له یوه کال څخه بل کل ته د پلورنې د بدلون پر
کچې پوهه شم؛ باید د روان کال په لومړۍ نیاميي کې د خپلې پلورنې کچه د تېر کال له لومړۍ
نیاميي رسه پرتله کړم .د تېر کال د وروستۍ میاشتې د پلورنې له کچې رسه د روان کال په لومړۍ
نیاميي کې د پلورنې کچې پرتله کول به هېڅ ګټور معلومات رانهکړي».

تېر کال

روان کال

په هر کال کې د دوراين وخت د پلورنې ورته معلومات پرتله کړئ.

تل د ورته زماين دوران د پلورنې معلومات پرتله کړئ:
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رویا په دوام زیاتوي« :آمنه جانې! تاسې په سوداګرۍ کې یوه پوهه او د تجربې خاونده یاستئ .ما
ټول دغه مهم معلومات په کتابچه کې له ځانه رسه درلودل؛ خو پرې نه پوهېدم .تاسې له مارسه
مرسته وکړه ،څو پوهه شم ،چې څه ډول د خپلې سوداګرۍ ښهوايل لپاره د پلورنې د معلوماتو
له څارولو څخه ګټه پورته کړم .هر څومره چې له تاسې څخه مننه وکړم ،کمه ده».

هغه معلومات ،چې د پلورنې له څارلو څخه یې ترالسه کوئ د دغو کارونو لپاره یې
وکاروئ:
– د پلورنې په تر ټولو غوره چینلونو کې نوي هټۍوال او پلورونکي پيدا کړئ.
– تر ټولو غوره پېرېدونکي او هټۍوال مو پوه کړئ ،چې تاسې د دوی لهخوا د محصوالتو
پېرلو له امله ستاینه کوئ.
– د هغو يا ورته محصوالتو زیاته کچه تولید کړئ ،چې ډېر پلورل کېږي
– د پلورنې نوي چینلونه یا هم هغه محصوالت وپېژنئ ،چې توليدولی شئ.
– د کال تر ټولو بوخت وخت ته چمتو و اوسئ.
– خپلې موخې وټاکئ ،پالن جوړونه وکړئ او د خپل پرمختګ کچه وڅارئ.
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 .۳،۱د پلورنو څارل ولې مهم دي؟ د دې کار تر رسه کول ستاسې له سوداګرۍ رسه څه ډول مرسته کوي؟
 .۳،۲د پلورنې د کچې څارلو لپاره کومې ځانګړې الرې موجودې دي؟
 .۳،۳د دغې کړنالرې د رسچينو په برخه کې د پلورنې د چینلونو له بېلګې څخه په استفادې ،د کال وروستیو درېیو
میاشتو لپاره د پلورنې چینلونو لهالرې د خپلو پلورنو کچه وڅارئ .ستاسې د پلورنې تر ټولو غوره چینلونه
کوم دي؟ ستاسې زیات محصوالت کوم هټۍوال او پېرېدونکي پېري؟ ستاسې تر ټولو بوختې کاري میاشتې
کومې دي؟ کوم محصوالت مو تر ټولو زیات او کوم محصوالت مو تر ټولو کم پلورل کېږي؟
 .۳،۴آيا ستاسې د پلورنې مجموعه د زیاتوايل یا کموايل په حال کې ده؟
 .۳،۵د پلورنې د کچې له څارلو څخه مو څه زدهکړي دي؟ لهدغو معلوماتو څخه د سوداګرۍ ښهوايل لپاره څه
ډول ګټه پورته کوئ؟
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